
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌد األستاذ الدكتور /   

 صبحى محمد حسن غنٌم

 رئٌس جامعة المنوفٌة



 

 

 

 
 

 
 

 الكلٌــــــــــةوكـــــــالء 

          

 

 

 

 3102/3102أسماء االدارة العلٌا بالكلٌة للعام الجامعى 

 عمٌد الكلٌة

 سعٌد محمد أمٌن الحلفاوى
 ستاذ بقسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةأ

 وكٌل الكلٌة

 لشئون التعلٌم والطالب

 سامى عبدالمنعم الضلٌل
 ستاذأ

 هندسة االلكترونٌات بقسم 

 واالتصاالت الكهربٌة

 وكٌل الكلٌة

 لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

 معوض ابراهٌم معوض
 ستاذأ

 هندسة االلكترونٌات بقسم 

 واالتصاالت الكهربٌة

 وكٌل الكلٌة

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 صابر حلمى زٌن الدٌن
 ستاذأ

 هندسة االلكترونٌات بقسم 

 واالتصاالت الكهربٌة



 

 

 رقم الصفحة محتوٌــــــــــــــات الدلٌــــــــــــــــــــــل م

 0 كلمة عمٌد الكلٌة 0

 2 نشأة الكلٌة 3

 6 اإلدارة العلٌاأسماء  2

 7 رؤٌة ورسالة الكلٌة ورسالة الجامعة 2

 8 سٌاسات الكلٌة لقبول الطالب وتحدٌد أعدادهم 5

 9 سٌاسات تحوٌل الطالب ونقل قٌدهم من الكلٌة أو المعهد وإلٌهما 6

 03 تعامل الكلٌة مع مشاكل التعلٌم 7

 02 األقسام العلمٌة 8

 09 م 3103/3102الجامعى أوائل طالب الكلٌة للعام  9

 33 مجاالت عمل خرٌجى الكلٌة 01

 32 وحدة توكٌد الجودة 00

 26 مركز االستشارات اإللكترونٌة 03

 27 مركز الحساب العلمً 02

 28 نادى تكنولوجٌا المعلومات 02

 21 إدارة رعاٌة الشباب واتحاد الطالب 05

 52 إدارة شئون التعلٌم والطالب 06

 73 العالجٌة الوحدة 07

 72 المدن الجامعٌة 08

 75 م 3103/3102األنشطة الطالبٌة خالل العام الدراسى  09

 82 مواعٌد القطارات من إلى منوف 31

 

 

 

 

 

 محتوٌات الدلٌل



 

 

 

 

سعٌد محمد أمٌن  أ.د/
 الحلفاوى

 ــــــــــــــــةـــعمٌـــــــــــــــــــــــد الكلٌــــــ

 وكٌل الكلٌــة لشئــــون التعلٌــــــم والطـــــالب سامى عبد المنعم الضلٌل أ.د/

 وكٌل الكلٌة للدراســات العلٌــــا والبحــــــــوث معوض إبراهٌم معوض أ.د/

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة صابر حلمى زٌن الدٌن أ.د/

 اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة رئٌس قسم أ.د/محمد فهمً الكردي

 رئٌس قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم جمعه زكى حسن أ.د/

 رئٌس قسم هندسة وعلـــــــوم الحاسبـــــــــــات أٌمن سٌد عمٌره أ.د/

 رئٌس قسم الفٌزٌقــا والرٌاضٌــات الهندسٌــــة مجدي محمد كامل أ.د/

 ةـــــــــــــــام الكلٌــــــــر عــــــمدٌــــــــ الجندى/ محمد قطب السٌد
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(6) اتحاد طالب هندسة منوف  mu.menofia.edu.eg/fee 



 

 

 

 

 أوائل الفرقة اإلعدادى

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول %91.2 شلبى الخالق عبد صبرى احمد 1

 الثانى %88.3 شومان الشحات احمد مازن 2

 الثالث %87.02 العال عبد العزٌز عبد سعد العزٌز عبد 3

 

 أوائل الفرقة األولى

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول %95.6 محمد سالم علً اشرف علً 1

 الثانى %92.9 المنسً محمد احمد امٌمه 2

 الثالث %92.6 عٌد محمود عٌد العزٌز عبد امٌره 3

 

 الثانٌةأوائل الفرقة 

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول %95 شرف الباسط عبد سعٌد اكرم 1

 الثانى %92.7 عٌسى غرٌب محمد مصطفى اسراء 2

 الثالث %92.3 القناوي حسن مصطفى احمد 3

 

 

 

 

أوائل طالب الكلٌة للعام الجامعى 
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 اتحاد طالب هندسة منوف
(11)  

mu.menofia.edu.eg/fee 



 

 قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةوائل الفرقة الثالثة أ

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول %92 النبى حسب محمد احمد محمود 1

 الثانى %93.2 عالم الرازق عبد شوقى اٌة 2

 الثالث %90.66 حمد الرحمن عبد عادل اسماء 3

 

 

 الصناعٌة والتحكموائل الفرقة الثالثة قسم هندسة اإللكترونٌات أ

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول %91.2 الجروانى اللطٌف عبد حمدى احمد 1

 الثانى %88.36 مخلوف الحفٌظ عبد امٌن محمد 2

 الثانى مكرر %88.36 محمد احمد على محمود 3

 

 

 وعلوم الحاسباتوائل الفرقة الثالثة قسم هندسة أ

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول %93 عزام محمود سعٌد محمد 1

 الثانى %90.6 الدٌن زٌن محمد صالح محمد مصطفى 2

 الثالث %90.0 مرسً الرازق عبد الدٌن عماد امل 3
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 قسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة الرابعةوائل الفرقة أ

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 مع مرتبة الشرف األول %93.0 سعٌد عبدالحمٌد أبو خضرة 1

 مع مرتبة الشرف الثانى %91.56 اسماء عامر قاسم أبو غازى 2

 مع مرتبة الشرف الثالث %91.5 عبدالوهاب فوزي محمد سلٌمان عفٌفً 3

 

 

 الصناعٌة والتحكمقسم هندسة اإللكترونٌات  الرابعةوائل الفرقة أ

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول مع مرتبة الشرف %87.72 مٌنا مرقس زخاري 1

 الثانى مع مرتبة الشرف %87.18 الحارونًمحمد سعٌد محمد  2

 الثالث مع مرتبة الشرف %86.7 كرٌم عبدهللا سعد عبدهللا 3

 

 

 وعلوم الحاسباتقسم هندسة  الرابعةوائل الفرقة أ

 الترتٌب النسبة االســــــــــــــــــــــم م

 األول مع مرتبة الشرف %65.07 احمد طلبة محمود طلبة 1

 الثانى مع مرتبة الشرف %65.12 ابراهٌم احمد محمد حسن 2

 الثالث مع مرتبة الشرف %65.12 ٌاسمٌن محمد سمٌر احمد شما 3
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 ** آلٌة توزٌع طالب الفرقة الثالثة على األقسام العلمٌة بالكلٌة :    

 تتم عملٌة توزٌع طالب الفرقة الثالثة على االقسام العلمٌة تبعاً للخطوات اآلتٌة :        

 ٌسجل كل طالب ثالث رغبات اثناء امتحان الفرقة الثانٌة .  -1

 :بة الطالب األولى مع مراعاة ٌتم توزٌع الطالب مبدئٌاً حسب رغ -2

 شرط نجاحه فى المقرر المؤهل للقسم العلمى الذي تم اختٌاره . - أ

 االلتزام بقرار مجلس الكلٌة الذي ٌنص على أن تكون نسبة توزٌع الطالب  - ب

 : كما ٌلىعلى األقسام العلمٌة 

 42 من الطالب بقسم هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت % 

 الكهربٌة . 

 42 . من الطالب بقسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم % 

 22 . من الطالب بقسم هندسة وعلوم الحاسبات % 

 ولضمان تحقٌق هذا القرار ٌتم تحدٌد مجموع آدنى من الدرجات لاللتحاق    

 بكل قسم .       
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 الوطن وعلى علٌهم ٌعود بما المجتمع خدمة فى الطالب طاقات من اإلفادة تنظٌم -4

 تساعد التً والتروٌحٌة والثقافٌة االجتماعٌة والمعسكرات الرحالت وتنظٌم بالخٌر

 . والبٌئة الوطن معالم على التعرف على

 

  وهو بالكلٌة الطالب خدمة أسس من هاماً  أساسا الشباب رعاٌة جهاز وٌعتبر

 . الطالب التحاد المعاون الوظٌفً الفنً الجهاز
 

 

 

 

   خالل من الطالبٌة االتحادات أهداف تحقٌق على الكلٌة طالب اتحاد مجلس ٌعمل     

 . المختلفة اللجان    

 موارد اتحاد الطالب المالٌة طبقاً لالئحة الطالبٌة :      

ع١ٞ٘ ٣ؾذدٙ أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد ٝرُي ُوبء  اشزشاى٣ٌَؾظَ ٖٓ ًَ طبُت  .1

اُخذٓبد االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُش٣بض٤خ ٝاُل٤٘خ ٝؿ٤شٛب ك٢ ضٞء ٓب روزشؽٚ 

( ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ 333ٓغبُظ ارؾبداد اُطالة اػٔبالً ُؾٌْ أُبدح )

 -ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد ػ٠ِ إٔ رٞصع أُجبُؾ أُؾظِخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

  07 .الرؾبد طالة ا٤ٌُِخ % 

  35 .الرؾبد طالة اُغبٓؼخ % 

  5 .الرؾبد طالة ٓظش % 

 ال ٣غٞص اإلػلبء ٖٓ ٛزٙ أُجبُؾ.  

 ٣غٞص ثوشاس ٖٓ ٓغِظ اُغبٓؼخ رؾذ٣ذ ٗغجخ ٖٓ ٓظبدس اُذخَ ثب٤ٌُِخ اٝ اُغبٓؼخ .3

 -ُذػْ االرؾبداد اُطالث٤خ رٞصع ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: 

  07 .الرؾبد طالة ا٤ٌُِخ % 

  35 .الرؾبد طالة اُغبٓؼخ % 

  5 .الرؾبد طالة ٓظش % 

 أُ٘ؼ ٝ اُٜجبد اُز٢ ٣وزشػ هجُٜٞب ٓغِظ االرؾبد. .3
 

 

 

 

إتحاد الطالبمجلس   
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 ٣وذّ اُغٜبص أُشًض١ ُِٔؾبعجبد روش٣شاً سثغ ع١ٞ٘ ػٖ ٓشاعؼخ اُزظشكبد أُب٤ُخ * 

٣ٝزْ اإلػالٕ  أُب٢ُُالرؾبداد اُطالث٤خ ، رشعَ ا٠ُ ٓغِظ االرؾبد أُخزض ٝ أُذ٣ش 

 . ك٢ ٌٓبٕ ٝاضؼ ُِطالة كٞس طذٝسٛب الرؾبداد ػٜ٘ب

٣ؼ٤ٖ ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ أؽذ أُؾبعج٤ٖ اُوب٤٤ٖٗٞٗ ُٔشاعؼخ اُؾغبة اُخزب٢ٓ الرؾبد اُطالة، * 

 اإلعشاءادبد أُخزظخ الرخبر اثالؽ اُغِط ٣زؼ٤ٖٝك٢ ؽبُخ صجٞد أ١ ٓخبُلبد ٓب٤ُخ 

 اُوب٤ٗٞٗخ.

ش٤ٌبد ٓٞهؼبً ػ٤ِٜب ثٔٞعت ٝ أؿشاضٚ ك٠ اال االرؾبد أٓٞاٍ ك٠ اُزظشف ٣غٞص ٝال *

 .  " رٞه٤غ أٍٝ " ٖٝٓ ٓٔضَ ٝصاسح أُب٤ُخ " رٞه٤غ صبٕ " سئ٤ظ ارؾبد اُطالة  ٖٓ

 : يكوى أى االتحادات هجالس لجاى لعضوية للترشيح يتقذم هي في يشترط

 ٓزٔزؼبً ثغ٘غ٤خ عٜٔٞس٣خ ٓظش اُؼشث٤خ. .1

 ٓغزغذاً ك٢ كشهزٚ. .3

  .ُشعّٞ االرؾبد ٓغذداً  .3

اؽذٟ اُغشائْ أُبعخ ثبُششف ٝاالػزجبس إٔ ال ٣ٌٕٞ هذ عجن اُؾٌْ ػ٤ِٚ ثؼوٞثخ ك٢  .4

 .ٓب ُْ ٣ٌٖ هذ ُسد ا٤ُٚ اػزجبسٙٝأُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد 
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 وتختص بوا يلى : 

   اُطالث٤خ. ٝ ُألعش ؽش٣خ اخز٤بس  ٝاألٗشطخ األعشُز٘ظ٤ْ ػَٔ   الئؾخ داخ٤ِخٝضغ

ػِٜٔب ثٔب ال ٣زؼبسع ٓغ اُِٞائؼ ٝاُوٞا٤ٖٗ  طج٤ؼخا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُز١ ٣ز٘بعت ٓغ 

 اُغبٓؼ٤خ.

  ٖٝروذ٣ْ اُذػْ اُل٢٘ ٝر٘ظ٤ْ  اُطالث٤خ ٝاُز٘غ٤ن ٝاألٗشطخ األعشرشغ٤غ ر٣ٌٞ

 . أُغبثوبد ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب

 رغبػذ  اُز٢اُشؽالد ٝأُؼغٌشاد اُضوبك٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُزشك٤ٜ٤خ  اإلششاف ػ٠ِ 

 ْ ٝ اُزش٣ٝؼ ػٖ اُ٘لظ ٝؿ٤شٛب.ػ٠ِ رؼش٣ق اُطبُت ثٔؼبُْ ٓظش ٝ اُؼبُ

 حئحة الذاللية لتٌيين مو  اسأرر : ال** ال 

 ٗٞكٔجش ٖٓ األٍٝ األعجٞع ٜٗب٣خ ؽز٠ أًزٞثش شٜش خالٍ اُزغغ٤َ ثبة ٣لزؼ . 

 رشٌَ ٝال ا٤ٌُِخ أث٘بء ٖٓ ٝطبُجخ طبُت( 37) ػٖ األعشح أكشاد ػذد ٣وَ ال  

 . ع٤بع٢ أٝ كئ١ٞ أٝ ػوبئذ١ أعبط ػ٠ِ

 ٌٕٞاُش٣بدح ػ٢ِ أُٞاكوخ ثؼذ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػضبء اُغبدح ٖٓ سائذ أعشح ٌَُ ٣  . 

 ػٖ ٝاالثزؼبد ٝا٥داة ٝاُزوب٤ُذ اُو٤ْ رزجغ إٔ اإلشٜبس ك٠ اُشاؿجخ األعشح ػ٠ِ 

 . ٝاُزطشف ٝاُؾضث٤خ ٝاُذ٤٘٣خ اُغ٤بع٤خ اُشؼبساد

 ُٖ 3713/3714ّ اُؼبّ ُٜزا ا٤ٌُِخ ثٌبس٤ٗٚ اال االشزشاى ُِطبُت ٣غٔؼ  . 

 ٗشبطٜب ٣ِـ٠ ثٜب رخَ أٝ اُغبٓؼ٤خ اُزوب٤ُذ ػٖ رخشط اُز٢ األعشح . 

 ّثؤعٔبء اُخبطخ االعزٔبسح ث٤بٗبد األعشح ُزغغ٤َ طِجبً  األعشح سائذ ٣وذ 

  ثبداسح األعش ُغ٘خ ٓغئٍٞ ا٠ُ اُذساع٤خ ٝكشهْٜ اُ٘شبط ٝٓوشس١ األػضبء

 . ُِزغغ٤َ أُؾذدح أُذح خالٍ اُشجبة سػب٣خ

 ّٝرُي اُذساع٢ اُؼبّ خالٍ األعشح ُ٘شبط ٝثشٗبٓظ خطخ األعشح سائذ ٣وذ ٖٓ  

 َاُز٘غ٤ن اُطالة الرؾبد ٣ٝؾن األعشح ٓوشس ٖٝٓ ٓ٘ٚ ٓٞهؼبً  طٞس ٝصالس أط 

  ك٠ اُٞاؽذ اُؼضٞ رغغ٤َ ٣غٞص ال . ػٔٞٓبً  اُطالث٢ اُ٘شبط ُظبُؼ ٝاُزجذ٣َ

 .  ًبَٓ دساع٠ ػبّ ُٔذح اُ٘شبط ٖٓ ٣ؾشّ رُي خالف صجذ ٝارا أعشح ٖٓ أًضش
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 ٤ُظ ا٤ٌُِخ اداسح رؼ٤ِٔبد ُٔخبُلخ رؤد٣ج٤خ ػوٞثبد ضذْٛ اُظبدس اُطالة ُْٜ  

 .  االرؾبد رخض أٗشطخ أ١ أٝ األعش ٗشبط ك٠ االشزشاى ك٠ اُؾن

 ّٞصْ اُطالة شئٕٞ ك٠ ٝٓشاعؼزٜب اُزغغ٤َ طِجبد ثزغ٤ٔغ األعش ٓغئٍٞ ٣و 

  إلثذاء اُطالث٤خ األٗشطخ ػ٠ِ اُؼبّ أُ٘غن ًٝزا اُِغ٘خ سائذ ػ٠ِ ػشضٜب

 ٝاُطالة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ/د.أ ٖٓ اػزٔبدٛب صْ اشٜبسٛب ػ٠ِ سأ٣ٜٔب    

 . األٗشطخ ػ٠ِ اُؼبّ ٝأُششف

 ْٝٗشبط ٝخططٜب أػضبئٜب أعٔبء ك٤ٚ ٣ؾلع أعشح ٌَُ خبص عغَ اػذاد ٣ز 

 . أٗشطخ ٖٓ ر٘ل٤زٙ رْ ٓب ٣غغَ ػبّ ًَ ٜٗب٣خ ٝك٠ األعشح

 اشٜبسٛب ثؼذ اال ٗشبط أٟ رٔبسط إٔ أعشح ألٟ ٣ؾن ال . 

 أُؼذ اُ٘ٔٞرط َٓء ثؼذ اال ا٤ٌُِخ داخَ ٗشبط أٟ ٓٔبسعخ أعشح ألٟ ٣ؾن ال  

 ع٤ٔغ ٝاعز٤لبء األعش ٓغئٍٞ ُذٟ األٗشطخ عغَ ك٠ ٝاُؾغض اُ٘شبط ُزُي

 الرخبر األهَ ػ٠ِ ثؤعجٞع اُ٘شبط ٓٞػذ هجَ ٝرغ٤ِٔٚ ثبُ٘ٔٞرط أُج٤٘خ اُزٞه٤ؼبد

 . اُالصٓخ اإلعشاءاد

 اُخبٓغخ اُغبػخ ؽز٠ اُضبُضخ اُغبػخ ٖٓ رجذأ األعش رو٤ٜٔب اُز٢ اُؾلالد ع٤ٔغ  

 . أُٞاػ٤ذ ٛزٙ ثؼذ ؽلالد ثبهبٓخ ٣غٔؼ ُٖٝ ٓغبء

 خ٤اُغبٓؼ اُِٞائؼ ػ٠ِ خشٝعبً  اُوٞاػذ ثٜزٙ ٝسد ُٔب ٓخبُق رظشف أٟ ٣ؼزجش 

 ا٤ٌُِخ ٤ًَٝ/  د.أ ٝاُغ٤ذ ا٤ٌُِخ ػ٤ٔذ/  د.أ اُغ٤ذ ػ٠ِ أُخبُق أٓش ٣ٝؼشع

 اُؼوٞثبد ػ٤ِٚ ٤ُٞهؼب األٗشطخ ػ٠ِ اُؼبّ ٝأُششف ٝاُطالة اُزؼ٤ِْ ُشئٕٞ 

 . ُِغبٓؼبد 1403 ُغ٘خ 44 أُ٘ظْ ُِوبٕٗٞ اُز٘ل٤ز٣خ اُالئؾخ ك٠ اُٞاسدح

 

 

 وتختص  بوا يلي :    

  األٗشطخ اُش٣بض٤خ  خُٔٔبسعرشغ٤غ ر٣ٌٖٞ اُلشم اُش٣بض٤خ ٝر٤ٜئخ اُلشص أُالئٔخ

 . ٝط٤بٗزٜب  أُخزِلخ ػٖ طش٣ن رٞك٤ش أُ٘شآد ٝاألدٝاد اُش٣بض٤خ

 أُغبثوبد اُش٣بض٤خ .  االششاف ػ٠ِ 

  ٝثٔب ال ٣خبُق الئؾخ أُذسث٤ٖ أُؼزٔذ٣ٖ ك٢ االرؾبداد اُش٣بض٤خ  اُزؼبهذ ٓغ 

 .طالة اُغبٓؼخثؼذ ٓٞاكوخ ٓغِظ ارؾبد االرؾبد أُب٤ُخ 
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 و تختص بوا يلي :

  ثوضب٣ب اُٞطٖ ثٔب ٣شعخ ٓلب٤ْٛ أُٞاط٘خ ٝاُذ٣ٔوشاط٤خ اُٞػ٢ر٤ٔ٘خ. 

  ٝاُضوبك٤خ ٝاإلثذاػ٤خ اُلٌش٣خٝاطالم طبهبد اُطالة  اإلٗغبٕٗشش صوبكخ ؽوٞم. 

  ْٜر٤ٔ٘خ اُٞػ٢ اُغ٤بع٢ ٝاالعزٔبػ٢ ُذٟ  ك٢رشع٤خ ه٤ْ أُشبسًخ اال٣غبث٤خ اُز٢ رغ

 .ٝاإلعال٤ٓخثوضب٣ب اُٞطٖ ٝاألٓخ اُؼشث٤خ  ُإلُٔبّاُطالة 

  اُؾ٤بح  ك٢ٓٔبسعخ اُزٞػ٤خ اُغ٤بع٤خ ٝأُشبسًخ اال٣غبث٤خ  ك٢اطالم ؽش٣خ اُطالة

 اُغ٤بعخ.

  ُز٣ٌٖٞ سإٟ ثشؤٕ اُوضب٣ب اُؼبٓخ اُغ٤بع٤خ اُز٤بساداُزٞاطَ ٓغ ٓخزِق . 

  اطذاس أُغالد ٝاُ٘ششاد ٝر٘ظ٤ْ أُؾبضشاد ٝاُ٘ذٝاد ٝأُئرٔشاد ٝأُ٘بظشاد

  اُضوبك٤خ ٝٝسػ اُؼَٔ.

 

 

 وتختص بوا يلي :   

 .طوَ ٓٞاٛت اُطالة اُل٤٘خ 

 أُغشؽ٤خ ٝاُزش٤ٌِ٤خ ٝاٌُٞساٍ أٗٞاع اُلٕ٘ٞ  رؾل٤ض اُطالة ػ٠ِ أُشبسًخ ك٠ 

 .ٝاُـ٘بء ٝاُؼضف ٝؿ٤شٛب ٖٓ أٗٞاع اُلٕ٘ٞ أُخزِلخ 

 أُغبثوبد اُل٤٘خ أُخزِلخ. االششاف ػ٠ِ 

  ُذٟ اُطالة اُغٔب٢ُاُؼَٔ ػ٠ِ االسروبء ثبُزٝم اُؼبّ ٝر٤ٔ٘خ اُؾظ . 
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 وتختص بوا يلي :

  ْػ٠ِ أعظ ٝٓجبدة اُؾشًخ اٌُشل٤خ اٌُشل٢اُ٘شبط  أٝعٚر٘ظ٤ . 

  ْٛاُطالة  اشزشاىر٤ٔ٘خ أُغزٔغ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ  ك٢ر٘ل٤ز ثشآظ رخذّ اُج٤ئخ ثٔب ٣غب

 ر٘ل٤زٛب. ك٢ ٝاُغٔؼ٤بد أُخزِلخ 

 

 

 

 

 

 وتختص بوا يلي :      

 ؽلالد اُزؼبسف ٝاؽ٤بء أُ٘بعجبد اُو٤ٓٞخ ٝاُذ٤٘٣خ ُزٞط٤ذ اهبٓخ  االششاف ػ٠ِ

االعزٔبػ٤خ ث٤ٖ اُطالة ٝث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ أػضبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ اُشٝاثظ 

 ٝاُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ أٝ أُؼٜذ.

 .اُؼَٔ ػ٠ِ روذ٣ْ اُخذٓبد ٝرٞك٤ش اُشػب٣خ اُطالث٤خ 

 .ٖاُؼَٔ ػ٠ِ رٞك٤ش اُذػْ االعزٔبػ٢ ُـ٤ش اُوبدس٣ 
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 وتختص بوا يلي :  

  ػوذ اُ٘ذٝاد ٝأُؾبضشاد ٝأُئرٔشاد اُؼ٤ِٔخ ثٜذف ر٤ٔ٘خ اُوذساد اُؼ٤ِٔخ

 .خٝاالثزٌبس٣

 .رشغ٤غ ٝدػْ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ُذٟ اُطالة 

  رشغ٤غ ٝدػْ ٗٞاد١ اُؼِّٞ ٝاُغٔؼ٤بد اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رٞك٤ش اُذػْ أُبد١ 

 ٝاُل٢٘ ُْٜ.

 .ٖاُؼَٔ ػ٠ِ رٞك٤ش كشص اُزجبدٍ ٝاُزذس٣ت اُؼ٢ِٔ اُطالث٢ خبسط ٝداخَ اُٞط 

  اُز٘غ٤ن ث٤ٖ طالة ا٤ٌُِبد اإلٗغب٤ٗخ ٝاُزطج٤و٤خ ك٢ ٓغبالد اُؼِّٞ أُخزِلخ ٝاُجؾش

 اُؼ٢ِٔ .

 . اُؼَٔ ػ٠ِ ٗشش األثؾبس ٝاالثزٌبساد اُطالث٤خ ك٢ أُغالد اُؼ٤ِٔخ 
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 الذرارة لطة** 

  اُغبثوخ األػٞاّ خالٍ أُ٘ٞك٤خ عبٓؼخ اإلٌُزش٤ٗٝخ اُٜ٘ذعخ ٤ًِخ ك٠ اُذساعخ ًبٗذ      

     ػ٠ِ اُذساعخ روّٞ 1443/1444ّ اُغبٓؼ٢ اُؼبّ ٖٓ اثزذاء ٝ اٌُبِٓخ اُغ٘خ ٗظبّ رزجغ      

 . ُِغبٓؼبد األػ٠ِ أُغِظ ُوشاس طجوبً  اُذساع٤٤ٖ اُلظ٤ِٖ ٗظبّ أعبط      

 صالص٤ٖ اُذساعخ ٝرغزٔش عجزٔجش ٖٓ اُضبُش األعجٞع ك٠ اُذساع٤خ اُغ٘خ ٝرجذأ      

   ٓغِظ ٣ؾذدٛب اُز٢ ُِٔٞاػ٤ذ ٝكوب أعجٞػ٤ٖ ُٔذح اُغ٘خ ٗظق ػطِخ ٝرٌٕٞ ، أعجٞػبً       

  .  اُغبٓؼخ      

   أُٞاػ٤ذ هجَ اٗزٜبئٜب أٝ اُذساعخ ثذء ٣وشس إٔ اُؼبّ اُظبُؼ ٓشاػبح اُغبٓؼخ ُٝٔغِظ     

 . ثؼذٛب أٝ أُزًٞسح     

  اُذساعخ ع٘ٞاد ػ٠ِ ٓوشسارٜب ٝرٞص٣غ اُذساعخ ٓٞاد ٤ٌُِِخ اُذاخ٤ِخ اُالئؾخ ٝرج٤ٖ     

  أُٞضٞػبد أُخزِلخ األهغبّ ٓغبُظ ٝرؾذد ، ٓوشس ٌَُ أُخظظخ اُغبػبد ٝػذد     

 . ا٤ٌُِخ ٓغِظ ٖٓ هشاس الػزٔبدٛب ٣ٝظذس ٓوشس ًَ ك٢ رذسط اُز٢     

 الذرارية الرروم** 

  أٓب أُؼبَٓ رؤ٤ٖٓ رشَٔ ع٤ٜ٘بً { 345.35} ٓجِؾ ثغذاد ثب٤ٌُِخ أُغزغذ اُطبُت ٣وّٞ      

 . ع٤ٜ٘ب{ 343.35} ٓجِؾ ك٤غذد اُغ٘ٞاد ثبه٢      

   األع٘ج٤خ أٝ اُؼشث٤خ أُؼبدُخ اُضب٣ٞٗخ اُشٜبداد ػ٠ِ اُؾبط٤ِٖ اُطالة هجٍٞ ٣ٝزْ      

 . اإلػذادٟ ثبُلشهخ      

     االٓزؾبٕ دخٍٞ سعْ عذاد ٣زْ اُخبسط ٖٓ االٓزؾبٕ دخٍٞ ك٠ اُؾن ُٚ اُز١ اُطبُت     

 . سعٞة ٓبدح ًَ ػٖ{  ع٤ٜ٘بً  57 ٓجِؾ}  ٝعذاد{  ع٤ٜ٘بً  6.05 ٓجِؾ}    

  صٔب٤ٗخ ٓجِؾ ٣غذدٕٝ ػ٤ِب عبٓؼ٤خ ٓئٛالد ػ٠ِ اُؾبط٤ِٖ اُطالة هجٍٞ ؽبُخ ك٠     

 . اُؼبد٣خ اُشعّٞ ا٠ُ ثبإلضبكخ ػبّ ًَ ػٖ ع٤٘ٚ آالف     
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 االهتحاًات ًيام** 

  ك٠ دساع٢ كظَ ًَ ٜٗب٣خ ك٠ اُجٌبُٞس٣ٞط ٝآزؾبٗبد اُ٘وَ آزؾبٗبد رؼوذ

 اُغذاٍٝ ؽغت أُخزِلخ أُوشساد ٝك٠ كشهزٚ ك٠ اُطبُت دسعٜب اُز٢ أُوشساد

 .ثبُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ  أُِؾوخ

  روَ ال ؽضٞس ٗغجخ ٓغزٞك٤بً  ٣ٌٕٞ إٔ ٓوشس أ١ آزؾبٕ اُطبُت ُذخٍٞ ٣شزشط  

 ث٘بءاً  ا٤ٌُِخ ٓغِظ ٣ٝظذس ، ُِذسٝط أُخظظخ أُوشساد ٖٓ%(  05)  ػٖ

  ُالٓزؾبٕ اُزوذّ ٖٓ اُطبُت ثؾشٓبٕ هشاساً  أُخزظخ األهغبّ ٓغبُظ طِت ػ٠ِ

 . اُؾضٞس ٗغجخ ك٤ٜب ٣غزٞف ُْ اُز٢ أُوشساد ك٠

 اُزوذّ ٖٓ ؽشّ اُز٢ أُوشساد ك٠ ساعجبً  اُطبُت ٣ؼزجش اُؾبُخ ٛزٙ ٝك٠ 

 .ثؼزس ؿبئجبً  ٣ٝؼزجش ا٤ٌُِخ ٓغِظ ٣وجِٚ ػزساً  اُطبُت هذّ ارا اال ك٤ٜب ُالٓزؾبٕ 

 َع٤ٔغ ك٠ ٗغؼ ارا ر٤ِٜب اُز٢ اُلشهخ ا٠ُ ثٜب أُو٤ذ اُلشهخ ٖٓ اُطبُت ٣ٝ٘و 

  أٝ كشهزٚ ٖٓ ٓوشس٣ٖ ػٖ ٣ض٣ذ ال ك٤ٔب ثؼزس ؿبئجبً  أٝ ساعجبً  ًبٕ أٝ أُوشساد

 . أد٠ٗ كشهخ ٖٓ

 ٟطالة ٓغ ٓوشساد ٖٓ ك٤ٚ سعت ك٤ٔب االٓزؾبٕ ُإلػبدح اُجبه٢ اُطبُت ٣ٝئد  

 . ٓوجٍٞ ثزوذ٣ش اُؾبُخ ٛزٙ ك٠ ٗغبؽٚ ٣ٝؼزجش ، ثٜب رذسط اُز٢ اُلشهخ

 اُشاثؼخ اُغ٘خ ُطِجخ ػبّ ًَ ٖٓ عجزٔجش شٜش ك٠ ر٤ِ٤ٌٔخ آزؾبٗبد ٝرؼوذ  

  اُطبُت ٣ٌٕٞ ؽ٤ش أُششٝع ٓبدح ػذا ٓوشس٣ٖ ػٖ ٣ض٣ذ ال ك٤ٔب اُشاعج٤ٖ

 . ُإلػبدح ثبه٤بً  ك٤ٚ اُشاعت
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 ** هشروع التخرج   

  وتحدد الدراسي العام أثناء البكالوريوس مشروع بإعداد الرابعة السنة طالب يقوم  

  االمتحان بعد إضافية فترة له وتخصص موضوعه المختصة األقسام مجالس  

 بحيث المختصة األقسام مجالس اقتراح عمى بناء الكمية مجمس يحددها التحريري  
 .التحريري االمتحان عقب أسابيع أربع عن تقل ال 

 ** التدريب الصيفي  
  الكمية داخل عمميا تدريبا أخرى إلى دراسية فرقة من المنقولين الطالب يؤدي  
  لمدة والثالثة الثانية لمسنوات خارجها أو الكمية وداخل واألولى، اإلعدادية لمسنوات  
  القواعد بإعداد الكمية مجمس ويقوم الصيفية، العطمة خالل األقل عمى أسابيع أربع  
  العممية األقسام مجالس توصيات عمى بناءا وذلك الطالب بتدريب الخاصة  
 .المختصة  
  عميه التدريب تم فيما وعممية شفهية امتحانات جمسات تدريب كل نهاية في تعقد  
 التدريب بنجاح أتموا الذين لمطالب إال التخرج شهادة تمنح الو ، الطالب لتقييم  
  بأداء التدريب أداء عن المتخمفين لمطالب يسمح أن يجوز، إليه المشار العممي  
 .الرابعة لمسنة االنتقال قبل صيفية عطمة أي في التدريب  

 الطالب تأديب نظام**  
  لمنظام يخضعون  الخارج من االمتحانات بتأدية لهم والمرخص المقيدون الطالب  
 : التالى التأديبي  
 :األخص وعمى الجامعية والتقاليد والموائح بالقوانين إخالل كل تأديبية مخالفة يعتبر  
 . الجامعية المنشآت أو الكمية بنظام المخمة األعمال( 1)
   الدروس حضور عن المدبر االمتناع أو عميه التحريض أو الدراسة تعطيل( 2)

 .عميها بالمواظبة الموائح تقضى التي األخرى الجامعية واألعمال والمحاضرات     
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  حضور عن المتخمف لإلعادة الباقي أو األولى الفرقة إلى المنقول الطالب( 3)
   الطالب شئون إدارة إلى يتقدم أن عميه مقبول عذر بدون العسكرية التربية دورة    
     جنيهاً  خمسون بمبمغ جامعة طوابع عميه ويمصق بالدورة لاللتحاق بطمب بالكمية    
 . بأسمائهم بالجامعة التعميم لشئون العامة واإلدارة العسكرية التربية إدارة وتخطر    

 اإلعدادي الفرقة فى ميعادها فى العسكرية التربية دورة يؤدى لم الذي الطالب( 4)
  لخا…قروض أو رحالت أو معسكرات كانت سواء طالبية خدمات أى من يحرم     
 . بنجاح تأديتها لحين     

  لمتربية المؤدى غير الطالب عن(  بكالوريوس)  النهائية السنة نتيجة تحجب( 5)
 .   العسكرية     

  التربية دورة عمى حصولهم بعد إال لمخريجين المؤقتة التخرج شهادة تمنح ال( 6)
 . بنجاح العسكرية     

 الدراسيـــــــــة الفــــرق مقـــــــررات**  
 م 2102 حديثة الئحة

 اإلعدادى الفرقة( 0)
 : األول الدراسى الفصل**  

 هندسى رسم – إنجميزية لغة – المنطقى التصميم – هندسية كيمياء –( 1) فيزياء –( 1) رياضيات
سقاط  .  الفعال والعرض االتصال مهارات –( 1) وا 

 : الثانى الدراسى الفصل**  
  هندسى رسم – إنتاج هندسة – الحاسب لغات – ميكانيكا –( 2) فيزياء –( 2) رياضيات  
سقاط    . الهندسية العموم تاريخ –( 2) وا 

 األولى الفرقة( 2)
  : األول الدراسى الفصل** 

 هندسة  –( 1) إلكترونيات – كهربية هندسية –( 3) هندسية فيزياء –( 3) هندسية رياضيات
 .  رسم عناصر ودوائر الكترونية –هياكل بيانات وخوارزميات  – بيئية
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 : الثانى الدراسى الفصل** 
  –قياسات كهربية  – قوى كهربية – الكترونيات دقيقة تك –( 2) إلكترونيات –( 4) رياضيات

 .ادارة المشروعات  –تنظيم الحاسبات 
 م  2112 قديمة الئحة

 الثانية الفرقة( 2)
 : األول الدراسى الفصل**  

 الدوائر تك -  التحكم هندسة – االتصاالت هندسة – وآالت كهربية قوى –( 5) هندسية رياضيات
 .كهربية دوائر نظرية –( VLSI) الكبر المتعاظمة المتكاممة

 : الثانى الدراسى الفصل**  
  – تخصصية معامل – قياسات – حاسبات هندسة – الكترونية دوائر –( 6) هندسية رياضيات

 . الكترونية ورش  
 ( الكهربية واالتصاالت اإللكترونيات هندسة:  قسم)  الثالثة الفرقة( 4)

 : األول الدراسى الفصل**  
 .  صوتيات – االتصاالت نظرية – الكهرومغناطيسية الموجات نظرية – شبكات نظرية

 : الثانى الدراسى الفصل**  
 .  رقمية اتصاالت – رقمية اشارات معالجة – القصر المتناهية الموجات هندسة - بصرية اتصاالت

 ( والتحكم الصناعية اإللكترونيات هندسة:  قسم)  الثالثة الفرقة( 5)
 : األول الدراسى الفصل** 

 . دقيقة حاكمات – الخطية التحكم نظم – وصناعية إلكترونية قياسات – هندسية رياضيات
 : الثانى الدراسى الفصل** 

 . طبية الكترونيات – الرقمية التحكم نظم – صناعية الكترونيات – خطية ال تحكم نظم
 ( الحاسب وعموم هندسة:  قسم)  الثالثة الفرقة( 6)

 : األول الدراسى الفصل** 
 باستخدام وتمثيمها الرسومات – الحاسب شبكات – والمعمومات البيانات قواعد نظم – الحاسبات بناء  

 . الحاسب
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 أواًل : لجنة األسر والرحالت  
 وضع الئحة داخمية لتنظيم انشاء وعمل األسر بعد تقديم كل اسرة القتراحاتها .  -1
 تقديم الدعم الدعم المالي ألسرة حياة لممساهمة في اقامة مهرجان الفن االسالمي .  -2
 لممساهمة في اقامة مسابقة   Beginningتقديم الدعم المالى ألسرة  -3

FEE Got Talent . 
 لمختمفة طوال العام . االشراف عمى انشطة األسر ا -4
 اسر الكمية في يوم الخدمة العامة بالتنسيق مع لجنة الجوالة بمشاركة ال -5

 والخدمة العامة . 
 رحمة نيمية( .  –دريم بارك  –اقامة رحمة يوم واحد الى القاهرة )األهرامات  -6
اقامة معسكر ترفيهي لمدة ثالث ايام في شرم الشيخ بالتنسيق مع لجنة الجوالة  -7

 والخدمة العامة . 
 ثانيًا : لجنة النشاط الرياضي   

 تم عمل استبيان لمطالب لمعرفة هواياتهم ورياضاتهم المفضمة وتوفيرها . -1
 تم اقامة دورة رياضية فى كرة القدم الختيار منتخب الكمية . -2
 ورة رياضية فى تنس الطاولة والشطرنج .تم اقامة د -3

 ثالثًا : المجنة السياسية والثقافية   
 اقامة مسابقة ثقافية )فردية وجماعية( بين طالب الكمية .  -1
 عمل مجمة حائط لعرض ابداعات الطالب االدبية المختمفة .  -2
 اقامة ندوة بحضور د/نادر بكار وذك بالتعاون مع اسرة الفتح .  -3
 م . 2113/2114طالب لمعام الجامعى اعداد دليل ال -4
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 رابعًا : المجنة الفنية   

 اقامة مسابقة افضل صوت وافضل عازف .   -1
 االشراف عمى النشاط المسرحى .  -2
 تدريب وتأهيل الطالب الموهبين في العزف والغناء . -3
 كورال الجامعة بالطالب الموهوبين .المشاركة في فريق  -4

 خامسًا : لجنة الجوالة والخدمة والعامة   
 ديد من طالب الكمية وتم فيه تهاناقامة يوم الخدمة العامة بمشاركة الع -1

 وصيانة كثير من مرفقات الكمية .     
 ، وتوفير بعض تنظيم قافمة طبية تضم اطباء في مختمف التخصصات  -2

 . بالتعاون مع المجنة االجتماعية المستمزمات الطبية والتحاليل الالزمة 
 تنظيم معسكر لمدة ثالث ايام الى شرم الشيخ بالتعاون مع لجنة  -3

 االسر والرحالت . 
 : المجنة االجتماعية وخدمة الطالب  سادساً   

 تنظيم يوم األم احتفااًل بعيد االم .  -1
 تنظيم قافمة طبية تضم اطباء في مختمف التخصصات ، وتوفير بعض   -2

 المستمزمات الطبية والتحاليل الالزمة بالتعاون مع لجنة الجوالة والخدمة العامة .
 على مستوى الغٌر قادرٌن مادٌاً  بللطال ةاالجتماعٌ ثالقٌام بعمل البحو -3

 . ( ةالرابع - ةالثالث - ةالثانٌ-االولى   – ة)االعداٌ ةالخمس فرق بالكلٌ 
الجدد الغٌر  البحتى ٌتم مساعدة الط االدوات الدراسٌةتجمٌع لل حملة تم عم -4

 .هذه االدوات ب االستعانةقادرٌن على 
لمناقشة المختلفة  ات من قبل اعضاء اللجنه بفرقهمالمدرج حمله داخل لتم عم -5

 . ةادارة الكلٌ معوالعمل على حلها  الطالب المشاكل التى تواجه
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 سابعًا : المجنة العممية 
 " . Microsoftاقامة ندوة عممية لشركة مايكروسوفت " -1
 .  Embedded Systemاقامة ندوة  -2
 اقامة ندوة ريادة األعمال .  -3
 . Vhdlعن لغة ورش عمل اقامة  -4
 تنظيم معرض لمشاريع قسم تحكم وعمل مسابقة فيما بينها .  -5
 تعديل جداول امتحانات آخر العام بعد استطالع آراء الطالب .  -6
 وتقديم الدعم المالى لها .  FEE Roboticsاالشراف عمى تنظيم مسابقة  -7
 لسفراء جوجل بجامعة المنوفية . Google is Hereاالشراف عمى تنظيم ندوة   -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (43) mu.menofia.edu.eg/fee اتحاد طالب هندسة منوف 


